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 الجمهىريت الجسائريت الديمىقراطيت الشعبيت

زارة التربيت الىطنيتو  
 2011*2010                                                                                                  الثانىيت الجديدة بيضاء برج

 

 الفصل األولختبارإ 

: التمرين االول 
І/  2اكسٌجٌنً قارورة ماء ابتاع شخص 2( )aqH O  داللة بالحجم،من صٌدلٌة حٌث كتب على القارورة ( 20 حجوم20أكسٌجٌنً ذو ماء Volumes))   

)2من غاز أألوكسجٌن  20Lمن الماء األكسجٌنً ٌحرر  1Lتعنً أن كل ( )gO)  تنظٌف جرح  موجود بٌده قصد .

 .الماء االوكسجٌنً ٌرجع وٌتأكسد فً نفس الوقت علما أن الماء االوكسجٌنً ٌتفكك ببطء وخالل هذا التفكك ، **-1

2: إذا علمت أن الثنائٌتٌن الداخلتٌن فً التفاعل هما / أ   2 2 2 2 2/ , /H O H O O H O  . أكتب معادلة التفاعل المنمذج لهذا التفكك .

على ضوء دراستك مع أستاذك للفٌزٌاء أشرح لماذا ؟ . نظف الشخص مكان الجرح بالماء االوكسجٌنً فالحظ تشكل رغوة / ب 

ما هو تركٌز الماء االوكسجٌنً / ج 2 2H O  22.4  :الحجم المولً بعطى  .حجم   20ب/mol. 

من 5mLٌتكون من  .500mLفً بٌشر  سعة ونحقق مزٌج االوكسٌجٌنً قارورات  من الماء  نحضر عدة/      
3( 3 )Fe Cl   غٌر محمض

3
0.2 /FeClC mol L

و   
175mL  20من الماء المقطر وmL ثم نبدأ قٌاس الزمن لحظة إضافة الماء   حجوم20من الماء االوكسجٌنً ب

 االوكسجٌنً

2استنتج الكمٌة االبتدائٌة لـ / أ 2H O  الموجودة فً البٌشر

من حمض الكبرٌت تركٌزه  10mLمن ماء جلٌدي و 10mLمن كل مزٌج ونضٌف لها 10mLعند لحظات مختلفة نأخذ عٌنة قدرها  **-2

1 /C mol L 

لماذا نضٌف الماء الجلٌدي ؟ / أ  

ما هو الدور الذي تلعبه الشوارد / ب 
3

( )aqFe 
الموجودة فً محلول كلور الحدٌد الثالثً ؟  

نعاٌر كل عٌنة بواسطة محلول برمنغنات البوتاسٌوم  **-3
( ) 4( )( )aq aqK MnO   تركٌزه

22.00 10 /C mol L  .

 ..فحصلنا على النتائج التالٌة.  éqVللحصول على التكافؤ ٌجب سكب حجم   

 
 

 

 

 

 

 
 

. اكتب جدول تقدم تفاعل المعاٌرة  /3..                 إرجاع-ألكسدة اكتب معادلة تفاعل المعاٌرة  /2             .اشرح بمخطط عملٌة المعاٌرة / 1

: تعطى بالعبارة  tاثبت أن كمٌة مادة الماء األكسجٌنً عند لحظة  / 4
2 2( ) 450. .H O éqn MnO V    

. األكسجٌنً عند كل لحظة استنتج قٌمة تقدم تفاعل تفكك الماء / 5

) f(t)=      ثم أرسم المنحنى البٌانً . أكمل جداول القٌم/ 6 )X mmol 

𝒕𝟏أحسب السرعت الىسطيت للتفاعل بين اللحضتين / 7 = 𝟏. 𝟐𝒎𝒏      ,   𝒕𝟐 = 𝟒. 𝟐𝟒𝒎𝒏  

 الثاني  لتمرين ا
 

 ,  (E)الشحن وذلك بربط المكثفة بمولد  لدٌنا الشكل التالً ٌمثل تغٌر التوتر بٌن طرفً المكثفة أثناء عملٌة 
: الشكل حدد ماٌلً  بٌن على   R=100Ωحٌث المقاومة  Rومقاومة 

 .Eلد والقوة المحركة للم* 1    

 .عند هذه اللحظة  𝑼𝒄ثم إستنتج قٌمة التوتر .𝛕 ثابت الزمن*  2    

 𝒖𝑹إستنتج قٌمة التوتر بٌن طرفً المقاومة *  3    

.  Cأحسب قٌمة سعة المكثفة المستعملة* 4    

 .تأكد من قٌمة ثابت الزمن بالحساب*  5    

   

 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العينت

t(min) 1.20 2.75 4.24 7.05 13.32 22.27 27.38 43.35 55.00 

( )éqV mL  34.4 33 31 28 21.6 18.1 14.2 8.60 5.90 

2 2)(n H O mmol           

( )X mmol           
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 N  1012))                                                                                                                :التمرين الثالث  

 

 32         131 اليىد مه ػُىخ رىبقض َىّضح انمقبثم انجُبن     

 . اإلشؼبػٍ انثبثذ مخزهفزُه ثطزَقزُه انجُبن مه أوجذ  – 1

 . االثزذائٍ انىشبط قُمخ احست  – 2

𝑡  َكىن ػىذمب أوه ثُّه   3 ــ  = 𝑡1/2  فئن 

 𝑁 =
𝑁2

2𝑛   حُث n طجُؼٍ ػذد  . 

 .t = 24 jrs انهحظخ دنعٌ عاعشإلأ انىشبط ػىذئذ احست

 

 

                                                                                        

 t(jrs)    

 

 40 32 24  16  8  0 

:  التمرين الرابع 

) َشكم انؼبئهخ اإلشؼبػُخ انزٍ رؤدٌ إنً وظُز انزطبص انمسزقز  ( 238U )إن وظُز انُىراوُىو  /-1 𝑃𝑏82
206 مغ مالحظخ (

ثبفززاع ػذو وجىد أٌ مىزىج وسطٍ َمكه كزبثخ انحظُهخ وفق انمؼبدنخ .   (-)و  ()  نػذح رفككبد مززبنُخ ثبإلشؼبػٍُ

: انزبنُخ
238 206
92 82

u Pb x y     

ػهً انززرُت و ثفزع أن انؼُىخ ال   NU(t)ثـ  ( t)و فٍ  انهحظخ  NU(0)ثـ  (t =0 )وزمز ألوىَه انُىراوُىو فٍ انهحظخ  

 رحزىٌ فٍ انجذاَخ سىي ػهً أوىَه انُىراوُىو 

 ( y )و  ( x)أكمم مؼبدنخ انزفبػم انسبثقخ مؼطُب قُمخ كم مه  /-أ  

 . أكزت قبوىن انزىبقض اإلشؼبػٍ /-ة

 t=4 t1/2هى  N=N0/16اثجذ ان انزمه انذٌ َكىن فُه ػذد االوىَخ انمزجقُخ  /-جـ
 َمكه حسبثهب وفق انؼالقخ ( t )ثُه أن ػذد أوىَه انزطبص انمزشكهخ فٍ انهحظخ  /-د  

              𝑁𝑃𝑏 𝑡 = 𝑁𝑈 0 (1 − 𝑒−𝜆𝑡 

نزفبػم انُىراوُىو انمؼجز ػىه ثبنمؼبدنخ  انىىوَخ ثبنطبقخ انىبشئخ ػه انزحىل انمىمذج درشزغم محزكبد إحذي انغىاطب /-2

 .انسبثقخ

 احست انطبقخ انمزحزرح مه انزفبػم انسبثق /-أ     

 . مه انُىراوُىو m = 1 gاحست انطبقخ انىبرجخ ػه اوشطبر كزهخ قذرهب  /-ة   
  حدعاسولا دٌاطعولا كٌلإ    
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1u 1 MeV A m(U) m(Pb) m(He) m(e) 
931.5Mev/C2 1.6x10-13j 6.023x1023 238.0003u 205.9295u 4.0015u 0.00054u 
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